“TransHeart for children - Transfrontier platform for children with heart
diseases”

Județul Iași – Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener în proiectul
implementat în colaborare cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni, Republica
Moldova, intenţionează să doteze cu aparatură performantă secția de cardiologie din cadrul
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”Iaşi.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi este singura unitate cu paturi de
înaltă specialitate din regiunea de dezvoltare Nord- Est, ce deserveşte 8 judeţe din Moldova
şi intruneşte aproape toate specialităţile pentru pacienţii între 0-18 ani. Constituie în acelaşi
timp şi baza de învăţământ şi cercetare în parteneriat cu UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, acest lucru
contribuind la consolidarea actului medical. Spitalul a fost înfiinţat în 1970 în actuala locaţie
prin unificarea tuturor structurilor pediatrice existente în Iaşi (Spitalul Israelit, Spitalul
Caritas, Spitalul Sf.Spiridon).
Bolile cardiace congenitale (CHD) sunt cele mai frecvente tipuri de malformatii congenitale,
afectând 5-10 din fiecare 1000 de nou-născuți, mai frecvent la copii prematuri. În România și
Republica Moldova se nasc anual 900-1000 de copii cu malformatii cardiace congenitale, iar
10-15% au nevoie de îngrijiri speciale în prima lună de viață. Majoritatea copiilor cu
malformatii sunt diagnosticați la naștere sau în primii doi ani de viață, iar unii dintre ei sunt
diagnosticați la vârsta adultă atunci când apar complicații.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi diagnosticarea şi terapia precoce
a bolilor cardiace în rândul copiilor din regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea bazei de
intervenţie, dotarea cu echipamente tehnologice de ultima generaţie, crearea unei metodologii
comune, elaborarea unei baze de date transfrontalieră şi instruirea personalului medical.
Obiective specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
o Crearea unei echipe multidiscplinare pentru screening, diagnosticare şi
intervenţie;
o Dezvoltarea registrului transfrontalier de pacienţi cu boli cardiace;
o Designul platformei de intervenţie;
o Dezvoltarea infrastructurii de diagnosticare şi tratament, inclusiv asistenţă şi
monitorizare post-chirugicală;
o Realizarea unei metodologii şi a unor proceduri comune de lucru/intervenţie;

o Creşterea adresabilităţii copiilor cu boli cardiace şi a accesului la servicii
medicale de calitate în regiunea transfrontalieră;
o Elaborarea şi implementarea unui program comun de instruire a personalului
medical;
o Dotarea cu aparatură şi echipamente medicale de ultimă generaţie.

Sursa de finanțare
Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020
Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – Prioritatea 4.1
Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate.
Valoarea proiectului:
 Valoarea totala – 2.047.168,00 lei
 Contributia Consiliului Judetean Iasi – 10% din costurile eligibile ale proiectului
Stadiul proiectului
Proiectul se află în etapa de pregătire a documentaţiei tehnico – economice în vederea
depunerii Cererii de Finanţare.
Organismul Intermediar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Moldova : B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, jud. Iaşi, România
E-mail: office@brctiasi.ro
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